अभििावकिय र सामुदाभयि संभिप्त: Every Student Succeeds Act (ESSA)
सेप्टेम्बर 2017 मा, न्यू ह्याम्पसायर भििा भविागले राज्यिो Every Student Succeeds Act (ESSA) संयुक्त योजना प्रस्तुत गनेछ। यो योजना संघीय िानूनिो आवश्यिता हो र
यसले भििािो िेत्रमा न्यू ह्याम्पिायरमा हुने िे ही िाययिो प्रभतभनभित्व गछय – तर सबै िाययिो – होइन। यो योजना अभििावि, भििि, साझेदार र सामुदाभयि नेताहरूसँगिो िेरै वर्यिो
सहिाययद्वारा भविास िएिो हो र यसले प्रत्येि भवद्यार्थीिो लाभग भनष्पिता, जवाफदेभहता र सफलतािो लाभग आफ्ना भवस्तृत दूरदर्ियता प्राप्त गनय राज्यलाई सिम बनाउँ छ। यो सारांिले
राज्यिो योजनािो भविासिो जानिारी गराउनिो लाभग प्रयोग गररने साझेदार इनपुटलाई हाइलाइट गदयछ। यो सारांि भवस्तृत छैन तर िे ही योजनािो िु ञ्जी तत्वहरूिो उच्च स्तरीय
भववरण प्रदान गदयछ। समुदायिा सदस्यहरूलाई [LINK] मा राज्यिो योजनािो पूरा िएिो पभहलो मस्यौदािो सभमिा गनय प्रोत्साभहत गररन्छ र अिो मभहनामा हाम्रो अनलाइन
सवेिण[LINK] मा अभन्तम इनपुट उपलब्ि गराइन्छ।

हाम्रा भवद्यार्थीहरूले िे अध्ययन गदैछन्
हामीले िे सुन्यौ ँ

हामीले िे गदै छौं

उपलब्िी स्तर वा असिमतालाई ध्यान नकदई सबै भवद्यार्थीहरूलाई सवयत्र रूपमा उच्च
अपेिाहरूमा राभिनुपनेछ।
सबै भवद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र भवचारि बन्निो लाभग पढाउनुपनेछ।
भवद्यार्थीहरूले िायय अध्ययन अभ्यासहरू जस्तै रचानत्मिता, नेतृत्विताय र आत्म
अनुिासनसँग समान रहेर ग्रेजए
ु ट गनुप
य नेछ।
भवद्यार्थीहरूलेिे सोच्ने मात्र होइन, िसरी सोच्ने पभन जान्नुपछय।
सबै भवद्यार्थीहरूलाई भवस्ताररत अध्ययन अवसरहरूसभहत उनीहरूले आफ्नो
आवश्यतिताहरू पूरा गने तररिामा अध्ययन गने अवसरहरू प्रदान गररनुपछय।

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

भवद्यार्थीहरूलाई पढाउँ ने मास्टर गनय र भवर्यवस्तुलाई बुझ्छु हो, तथ्यहरू सभम्झनलाई मात्र
होइन।
सबै भवद्यार्थीहरूलाई भवस्ताररत र व्यभक्तभगिरण अध्ययन अवसरहरू र िाययसम्पादन
मूल्याङ्िनिा तत्त्वहरूिो प्रस्ताव गरे र उनीहरुिो सम्िावना प्राप्त गनय सुभनभित गराउने।
उद्योगिो आवश्यिताहरूमा एकििृ त वृभि मागयहरू भसजयना गने।
सिमता भविास, िाययसम्पादनमा आिाररत िाययहरु र अध्ययनिो लाभग भवश्वव्यापी
नमूनाहरूमा व्यावसाभयि अध्ययन अवसरहरू प्रदान गने।
सामान्यतया हाम्रा भवद्यालयहरू, पाठ्यक्रम र भििा प्रणालीमा सांस्िृ भति पिपात सम्बोिन
गनय प्रभििण प्रस्ताव गने।

उनीहरूले िसरी गरररहेिा छन िनी हामीले िसरी र्थाहा पाउनेछौं
हामीले िे सुन्यौ ँ
▪
▪
▪

टेस्टिो डाटा स्तरीिृ त गनुय मात्रै भवद्यार्थीिो उपलब्िी वा भवद्यालयिो िाययसम्पादन
पररिण गने प्रयाप्त प्रकक्रता होइन।
भवद्यार्थीहरूले भसजयनिीलता, नेतृत्व र एक्काइसौ ँ सताभब्दिा सीपहरू प्रदियन गनय आवश्यि
हुने भवद्यालयले प्रस्ताव गरे िा सहिायायत्मि पररयोजनाहरूिो स्तर मापन गने।
भवद्यार्थीहरूले भसपहरू र ज्ञानिो भविास गनय आवश्यि छ र त्यसले उनीहरूलाई सफलता
प्राप्त गनय सिम बनाउँ छ।

हामीले िे गदै छौं
▪
▪
▪

भिििहरूलाई सिमतामा आिाररत मूल्याङ्िन प्रणालीिो नमूना बनाउनमा र भविास
गनयमा संलग्न गने।
सामाभजि र िावनात्मि भविासलाई समर्थयन गनय भवश्वव्यापी उपिरणहरू चयन गने।
अङ्ग्रेजी िार्ा प्रभििार्थीहरू र असिम बालबाभलिाहरूिो लाभग उपयुक्त आवासहरू
प्रदान गनयिो लाभग सबै भिििहरूिो िमतालाई सुिार गने।

सुिार गनयिो लाभग हामी िे गनय गइरहेिा छौं
हामीले िे सुन्यौ ँ
▪
▪
▪
▪
▪

हामीले िे गदै छौं

प्रिाव र गुणस्तरिो लाभग व्यावसाभयि अध्ययन मूल्याङ्िन गनुयहोस्।
घरबारभबहीन भस्र्थभतमा िएिा पररवारहरू र युवािो लाभग भवद्यालय र समुदायमा
उपलब्ि िएिा सबै सेवाहरू र सहयोगमा पहुँच गने तररिा प्रदान गनुयहोस्।
स्तरीिृ त टेस्ट स्िोरहरूिो बाभहर अङ्ग्रेजी िार्ा सेवाहरू हटाउन र्थप मापदण्ड
बनाउनुहोस्।
NH िा भिििहरू उनीहरूिा भवद्यार्थीहरूलाई िैभिि प्रकक्रयामा पूणय रुपमा संलग्न
हुनमा मद्दत गनय तैयार छन िनी सुभनभित गनुयहोस्।
प्रत्येि भवद्यार्थीिो लाभग उपयुक्त िैभिि मागयिो नमूना बनाउनिो लाभग अभििाविहरू
र भिििहरूलाई मद्दत गने जवाफदेभहता प्रणाली भविास गनुयहोस्।

▪
▪

▪
▪
▪

व्यभक्तगत भिििहरू र भवद्यालयहरूिो आवश्यतिताहरू भनिायरण व्यावसाभयि
अध्ययन र योजनाहरूिो मूल्याङ्िन गनय उपिरण प्रदान गने।
घरबारभबहीन अवस्र्थाहरूमा िएिा पररवारहरू र युवािो लाभग सेवाहरूमा पहुँच गने
तररिाहरू पिा लगाउन भवद्यालय, सामुदाभयि एजेन्सीहरू र घरबारभबहीन
प्रदायिहरूलाई सँगै ल्याउने।
अंग्रेजीमा अध्ययनितायहरूिो वररपरर राज्य ESOL अगुवाई अपडेट गने।
प्रभतभनभित्व, िाव अभिव्यक्त र संलग्नतािो बहुभवभिहरू प्रदान गनयिो लाभग अध्ययन र
उपिरणहरु र रणनीभतहरूिो लाभग ज्ञान र भवश्वव्यापी नमूना बढाउने।
भवद्यार्थी- िे भन्ित वातावरण भसजयना गनय र प्रत्येि भवद्यार्थीिो लाभग उपयुक्त िैभिि
मागय भनिायरण गनयिो लाभग बनाइएिो जवाफदेभहता प्रणाली भनमायण गने।

प्रत्येि भवद्यार्थीिो लाभग सहायताहरू
हामीले िे सुन्यौ ँ
▪
▪
▪

▪

हामीले िे गदै छौं

भवभवि अध्ययनितायहरूिो आवश्यिताहरू पूरा गनय भिििहरूसँग पृष्ठिूभम र सहायता
हुनुपनेछ।
घरबारभवहीन अनुिव गरररहेिा पररवारहरू र भवद्यार्थीहरूलाई िे -िे सहायताहरू
उपलब्ि छन र भतनीहरूिो पहुँच िसरी गने िनेर र्थाहा छैन।
अङ्ग्रेजी िार्ा सिमतातफय अङ्ग्रेजी िार्ा अध्ययनितायहरू र बहुिार्ी
अध्ययनितायहरूिो उन्नती मापन गदाय भतनीहरूिो सुरुवाती अंि भविेर्ताहरू ध्यान
कदनुहोस्।
भवद्यार्थीहरूले ििािोठािो बाभहर बहुसंख्यि चुनौतीहरूिो सामना गरररहेिा छन
जसले भतनीहरुलाई अध्ययन गनय गाह्रो बनाउँ छ।

▪
▪

▪

▪

भतनीहरूले व्यावसाभयि भविासिो मास्टर योजनाहरूिो भविास र सिभक्त र
साविानीिो लाभग भत योजनाहरू भनिायरण गरे िाले भवद्यालयहरूलाई मद्दत गने।
राज्य वा स्र्थानीय दुवै स्तरमा रणनीभति तर्था प्रमाणमा आिाररत दृभििोणहरूिो
प्रयोग गरे र भवद्यार्थीिो िैभिि उपलभब्ि तर्था समग्र तन्दुरूस्तीमा NH िो पहुँचलाई
सुदढृ बनाउने।
घरबारभबहीन भस्र्थभतमा िएिा भवद्यार्थीहरूलाई पभहलेिो भवद्यालयमा वा भजल्लामा
सफलतापूवयि पूरा िएिो िाययिो लाभग श्रेय प्राप्त गनय र भतनीहरूलाई उपलब्ि िएिो
सहायताहरू र स्रोतहरूिो पहुँच िसरी गने िनी जान्निो लाभग सुभनभित गने।
जोभिम िारिहरू घटाउन र सुरिात्मि िारिहरू बढाउनिो लाभग भवद्यार्थी स्वस्र्थता
र उपिरणहरू र रणनीभतहरूिो ज्ञान बढाउने।

********
समुदायिा सबै सदस्यहरूलाई र्थप इनपुट प्रदान गनय जुन 23 सम्म हाम्रो मस्यौदा योजना [https://www.education.nh.gov/essa/index.htm]
सभमिा गनय र हाम्रो अनलाइन सवेिण [https://www.surveymonkey.com/r/J3NPZC9] मा प्रभतकक्रया जनाउन प्रोत्साभहत गररन्छ। र्थप इनपुट र
प्रश्नहरू िएिा साझेदारहरूले भतनीहरूलाईESSAcomments@doe.nh.gov मा इ-मेल गनय सक्छन्। सावयजभनि रटप्पणीिो चरण पूरा िएपभछ प्राप्त िएिा
सबै रटप्पणी र सवेिण प्रभतकक्रयाहरूिो सभमिा गररनेछ र NH भििा भविागिो वेबसाइटमा पोस्ट गररनेछ।

